
 
 Web START Web OPTIMAL Web PROFI 

Webdesign webu přizpůsoben mobilu a PC     

Webdesign webu na míru      *dle  
            předlohy  

Přizpůsobení webdesignu do firemních 
barev    

Tvorba marketingového plánu   
 

Marketingová konzultace a příprava 
podkladů s klientem (1 hod.)    

Počet vytvořených reklamních bannerů 0 1 dle požadavků 

Počet podstránek a sazba obsahu  
(max. 1.800 zn./str.) 5 6 dle požadavků 

Kontaktní formulář    

Modul Reference    

Modul Fotogalerie  
  

Modul Blog   
 

Reklamní PPC kampaň  
(Google AdWords, Seznam Sklik)    

Instalace redakčního systému a zaškolení 
obsluhy webu    

Základní uživatelská podpora přes email  
  

Plná uživatelská podpora přes email a 
telefon 

 
  

Cena (s DPH) 10.990,- Kč 
(OBJEDNAT) 

32.000,- Kč 
(OBJEDNAT) Individuálně 

Služby ZDARMA navíc WEBHOSTING 
na 1. rok 

Kredit 3.000,-
pro reklamní 

kampaň 
Individuálně 

Produktový list ke stažení STÁHNOUT STÁHNOUT Individuálně 

 
 

555 444 484 
info@miluto.cz 
www.miluto.cz 

WEB balíčky 
pro vyhotovení webových 

stránek 

http://miluto.cz
http://bit.ly/2HVILv0
http://bit.ly/2Fb6Qzr
http://bit.ly/WEBOBJEDNAVKA
http://bit.ly/WEBOBJEDNAVKA


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obchodní podmínky: 
Na zakázku je uzavřena Smlouva o dílo. Termín realizace zakázky, její postup a podrobné 
podmínky jsou uvedeny ve smlouvě. Na zakázku je vystavena zálohová faktura ve výši celkové 
ceny zakázky. Nejsme plátci DPH. Ceny zde uvedené jsou konečné.  
 
Objednávka: 
Objednávku lze provést na naších stránkách www.miluto.cz na našem emailu 
info@miluto.cz nebo na našem kontaktním telefonu 555 444 484. Pro objednání můžete 
využít náš webový formulář na adrese bit.ly/WEBOBJEDNAVKA.  
 

 
 
 

Doplňkové služby k balíčkům 
Zpracování Loga 3.800,- Kč 
Banner na úvodní stranu 1.650,- Kč/ks 
Web-podstránka navíc 890,- Kč/str. 
Jazyková ́verze navíc (EN/DE/RUS) 2.650,- Kč/verze 
Modul katalog produktů 2.900,- Kč 

Modul BLOG pro publikaci článků 2.900,- Kč 
Modul Fotogalerie 1.300,- Kč 

Proč web od nás – 7 VÝHOD našeho řešení: 
 
• Více než 60 % nových návštěv (dlouhodobý minimální výkon) 
• Srovnatelný web stojí až o 10 tis. více (děláme jich hodně, 

neřešíme detaily, ale výsledky, komunikujeme elektronicky) 
• Naše weby jsou optimalizované pro tablety a mobily 
• Jednoduchá správa obsahu webu 
• Přehled o návštěvách – nastavení ZDARMA na Google Analytics 
• Okamžité výsledky – v ceně 1 měsíční reklamní kampaň 

                                         „NA TO, CO LIDI OPRAVDU HLEDAJÍ“ 
• 15 LET zkušeností – strategie – marketing 

http://bit.ly/WEBOBJEDNAVKA
http://bit.ly/WEBOBJEDNAVKA

